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 تعلم بعض المهاراتى فتعليمية مقترح بناء مرجع وحدة  فاعلية
 الصف األول اإلعدادى لتالميذ قدمالكرة فى األساسية 

 أ.م.د/ أحمد عبد العزيز محمد شريف •
 

 المقدمة ومشكلة البحث : 
 إعدادفي تقدم الشعوب لتأثيره االيجابي في  كبيرا   يعتبر التعليم من أهم المجاالت التي تلعب دورا  

ا الدول الكثير من وبذلك فهو من أهم القضايا التي تواليه األفراد على أسس علمية سليمة وحديثة،
حيث يقاس هذا التقدم بمدى  لتقدم الدول، موضوعيا   االهتمام فقد أصبح التعليم في عالمنا اليوم مقياسا  

فالتعليم هو عمليه  ،معرفة هذه الشعوب بطرق ووسائل وأساليب ونظريات التدريس والتعلم الحديث
تعلمين المعلومات والمهارات المرغوبة التى التفاعل المتبادل بين المعلم والمتعلم من أجل اكتساب الم

 تحقيقها في فتره زمنية معينة.  ينبغي
وما به من ثورة  ،ومع تزايد االهتمام بالتعليم وما يواجهه من صعوبات وتحديات القرن الحالي

 إلىتؤدى  والتي ةفقد تزايد االهتمام علي اختيار أساليب التعليم والتعلم األكثر ايجابي ومعلوماتية،معرفية 
التعلم هو تفسير نسبى للمتعلم، كما أن  المختلفةاكتساب وتنمية النواحى المهارية والمعرفية واالجتماعية 

ممارسة أو خبرة أو تدريب  نتيجة (أو معرفيا   أو انفعاليا   الفرد أو قابليته للتعلم )مهاريا   إمكاناتدائم فى 
 ( 195:  6)التعزيز. تقوم على 

ويتم ذلك وفق  منهج على إجراء تعديالت في بعض أو كل عناصر المنهج،ويعتمد تطوير ال
وال يعتبر تطوير المنهج  ورفع مستوى كفايتها، خطة علمية مدروسة بقصد تحسين العملية التعليمية،

وقد يتطلب تطوير المنهج  هو وسيلة لتطوير العملية التعليمية وتحسين مستواها، وإنما، ذاته غاية في 
وفي جميع الحاالت يجب أن نالحظ أن عناصر  أو تعديالت جذرية شاملة، يالت محدودة،إجراء تعد

وأن كل عنصر من عناصر المنهج ال يعمل في معزل عن بقية  المنهج مرتبطة بعضها بالبعض اآلخر،
  العناصر األخرى،

 جامعة الزقازيق –ين الرياضية بن كلية التربية –أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  •
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وأن أي تغيير في عنصر من هذه العناصر قد يترتب عليه ضرورة إجراء تعديالت في عناصر 
 ( 101: 14أخرى من المنهج.)

ظهر كثورة على  يةمفهوم الوحدة التدريس( إلى أن 2005) محمود أبو زيد إبراهيمويشير 
ويمكن بناء الوحدة  ،الوحدة الدراسية شاملةف فى الحصص التقليدية،والحفظ والسلبية  التلقينأساليب 

التلميذ أو مشكلة اجتماعية  اهتمامات ىحدإلتنظيم المادة العلمية حول موضوع هام أو فكرة أو حول 
يعتمد على الحصص التقليدية اليومية فإن  الحالي، والذيورغم الصعوبات التى يسببها التنظيم ، هامة

للمحاوالت التى بذلت لتنظيم الخبرات  را  فى السنوات األخيرة نتيجةقد لقى اهتماما  كبي ةتخطيط الوحد
 ( 173: 23)للتعليم. التعليمية للتالميذ بحيث تتفق مع المفاهيم الحديثة

( أن مرجع الوحدة عبارة عن مجموعة 2000) الكلزة أحمد رجبإبراهيم و  فوزي طهيذكر 
خبرات والموضوعات، وينظم بحيث يخدم بعض المشكالت العريضة وال حولقتراحات إلمنظمة من ا

ومرجع الوحدة يحول دون ، لألداء والطرائق، وأوجه النشاط ا  ويعتبر مصدر ، المعلم أثناء تدريسه للوحدة
وعدم تجميد الوحدة وتحويلها إلى مقرر ، التنفيذ ةويساعد على مرون، رتجال عند تنفيذ الوحدةالخلط واإل

فى بكفاءة عالية اإلضافة إلى ذلك فإن مرجع الوحدة يساعد المعلمين دراسي ثابت بالصورة التقليدية، ب
 (262: 13)الوحدة. التخطيط واإلرشاد لتدريس 

( أن مرجاااااع الوحااااادة 1999) حلمةةةةةي أحمةةةةةد الوكيةةةةةل وحسةةةةةين بشةةةةةير محمةةةةةودكماااااا يضااااايف 
األنشااااااطة المناساااااابة  أهاااااادافها، ويحااااااددياااااازود المعلاااااام بكاااااال البيانااااااات الالزمااااااة عاااااان الوحاااااادة إذ يوضااااااح 

وكاااااذلك الوساااااائل التعليمياااااة التاااااي  اساااااتخدامها،فياااااذها ويباااااين طااااارق التااااادريس المالئماااااة التاااااي يمكااااان لتن
ينبغاااااااي اساااااااتعمالها وأسااااااااليب ووساااااااائل التقاااااااويم الواجاااااااب إتباعهاااااااا، كماااااااا يماااااااده أيضاااااااا  بأساااااااماء الكتاااااااب 

 (283: 8)بها. والمراجع التي يمكن أن يستعين 
المعلم يستمد منه مقترحات عديدة تفيده في أو مرشد  ويعتبر مرجع الوحدة نوع من كتاب المعلم،

وهذه المقترحات تكون مقيدة لحرية المعلم أو ملزمة له في إتباع أسلوب  تدريس الوحدة تدريسا  ناجحا ،
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كما يعد مرجع الوحدة أيضا  بمثابة مصدر للمعلومات واألفكار التي تعين المعلم في  معين في التدريس،
إلى إعتباره دراسة استطالعية لمشكلة أو موضوع من الموضوعات الكبيرة باإلضافة  تدريس وحدة معينة،

وتعينهم علي  وال شك أن مراجع الوحدات تفيد كثيرا  من المدرسين، بقصد إكتشاف إمكانيات تدريبية،
 (259:12)التدريس كما تمكن المتعلمين من اإلستفادة منها. 

 أحمةةةد اللقةةةاني وعلةةةى الجمةةةل(، 23()2005) محمةةةود أبةةةو زيةةةد إبةةةراهيموقاااد أتفاااق كااال مااان: 
 كاألتى: هي(، أن خطوات بناء وإعداد مرجع الوحدة 3()2014)

 عنوان الوحدة. -1

 مقدمة مرجع الوحدة. -2

 أهداف مرجع الوحدة. -3

 أوجه النشاط في مرجع الوحدة. -4

 الوسائل واألدوات والمراجع. -5

     أساليب التقويم.    -6

( أن ممارسة كرة القدم في المدرسة اإلعدادية فرصة كبيرة 2000) مفتي إبراهيم حمادويشير 
 ( 256: 26. )ةلألطفال لألداء بصورة متعاونة في أعداد كبيرة ، وتعلم تحمل المسؤلي

( أن تعلم المهارات األساسية في كرة القدم هو العملية 2004) حسن السيد أبو عبدهويذكر 
رى لالعب أو تغيره، فان التعديل أو التغير البد وأن يكون التي يتم عن طريقها تعديل السلوك المها

محصلة أو نتيجة لما قد يطرأ علي شخصية الالعب بإنتهاء الموقف التعليمي، وحيث أن التعلم الحركي 
لألداء المهارى هو عملية تطوير القدرة الحركية للفرد ألداء المهارة، وإتقانها يشكل قوي الفرد البدنية 

راته العقلية واستعداداته النفسية، لذا فمن المهم أن نري كيف يتعلم الالعب وكيف نحدد والحركية وقد
 ( 128: 7إطار التوجيه من أجل تطوير وتحسين ممارسته لألداء المهاري في كرة القدم.)



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -ينة السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مد  16 

 

من خالل قراءته وتحليله لمحتوى المنهاج المدرسى لتالميذ الصف األول  الباحثويشير 
 بعض نقاط الضعف في هذا المحتوى يتلخص فيما يلي: اإلعدادى إلى وجود

 عدم كفاية الخطوات التعليمية والتدريبات التطبيقية لكل مهارة لتعلم المهارات األساسية بشكل مناسب. -
 وجود خطوات فنية غير كافية. -
 عدم وجود أساليب تدريس حديثة في تعليم المهارات األساسية في كرة القدم. -

 لقياس المهارات األساسية في كرة القدم غير مناسبة. وجود وسائل -
باإلشراف على طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنين جامعة  الباحثومن خالل قيام 

قصور فى تحديد أن هناك  الحظ بمحافظة الشرقية اإلعداديةبالمدارس  الميدانيالزقازيق أثناء التدريب 
المعلم على أسلوب التعلم  واعتماد ،لمهارات كرة القدم  والتدريبات التطبيقيةة والفنيالخطوات التعليمية 

باألوامر فى تدريس أجزاء الدرس عامة ، وتعليم مهارات كرة القدم بشكل خاص، األمر الذى يتنافى مع 
اإلتجاهات الحديثة فى تدريس التربية الرياضية، األمر الذى أسهم فى ضعف مستوى أداء المهارات 

لالجتهاد فى تحضير الدروس دون  يعطى الحق لمعلم التربية الرياضية ألساسية فى كرة القدم، كل هذاا
، وجود محددات علمية سواء من الكتاب الخاص بالمنهاج المدرسى مما يؤثر على مستوى تنفيذ المنهج

 .تلميذوجود محتوى تعليمى مقنن ومعد للمعلم ولل فقط دون على خبرة المعلم  أعتمدألن ذلك 
ومما سبق دفع الباحث إلى بناء مرجع وحدة تعليمية مقترح ودراسة فاعليته فى تعلم بعض  

 المهارات األساسية فى كرة القدم لتالميذ الصف األول اإلعدادى.
  البحث: أهداف

 :يهدف هذا البحث إلى 
 .ىالصف األول اإلعداد لتالميذ القدمبناء مرجاع وحادة تعليمية مقترح فى كرة  -1
الجرى )األساسية بعض المهارات على مستوى أداء التعرف على تأثير مرجاع الوحادة التعليمية  -2

بدرس التربية  القدمفى كرة  (ضرب الكرة بالرأس -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –بالكرة 
 الصف األول اإلعدادى. لتالميذالرياضية 
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 البحث: فروض
ن متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى مستوى توجد فروق دالة إحصائيا  بي -1

ضرب الكرة  -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –أداء بعض المهارات األساسية )الجرى بالكرة 
 بالرأس( فى كرة القدم لصالح القياس البعدى.

وعة الضابطة فى مستوى توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجم -2
ضرب الكرة  -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –أداء بعض المهارات األساسية )الجرى بالكرة 

 بالرأس( فى كرة القدم لصالح القياس البعدى.
توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى  -3

ضرب  -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –هارات األساسية )الجرى بالكرة مستوى أداء بعض الم
 الكرة بالرأس( فى كرة القدم لصالح المجموعة التجريبية.

 مصطلحات البحث :
 :Resource Unit مرجع الوحدة
الموجودة بالمنهج أو طريقة وأسلوب بعض المشكالت  لحلقتراحات إلمجموعة منظمة من ا هو"

 ، لألداء والطرائق ا  ويعتبر مصدر ،  قتراحات المعلم أثناء تدريسه للوحدةإلاهذه خدم تحيث ب ،التدريس 
وعدم ،  التنفيذ ةويساعد على مرون،  رتجال عند تنفيذ الوحدةمرجع الوحدة اإل منعوي،  وأوجه النشاط

  (201:3)  ."تجميد الوحدة وتحويلها إلى مقرر دراسي ثابت بالصورة التقليدية
 :Basic skills in footballفى كرة القدم  ات األساسيةالمهار 

هي" كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدي بغرض معين في إطار قانون كرة القدم سواء  
 ( 97:  25كانت هذه الحركات بالكرة أو بدونها".)

 

 : المرتبطةالدراسات 



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -ينة السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مد  18 

 

وحدة لبعض المهارات بناء مرجع أستهدفت  دراسة (17( )2007محمد حسين كامل )أجرى 
األساسية لكرة اليد في ضوء خاصية البناء الحركي، وأستخدم الباحث المنهج التجريبى ، وبلغت العينة 

( تلميذا  ، ومن أهم النتائج : يؤثر بناء مرجع وحدة تأثيرا  إيجابيا  على مستوى أداء المهارات 30)
هارات كرة اليد وفقا للبناء الحركي وصعوبة األداء األساسية لكرة اليد ، وكذلك معرفة الترتيب الصحيح لم

 عند بدء التعلم.     

بناء مرجع وحدة دراسية لتعليم أستهدفت  دراسة (20()2007محمد صالح فالح )وأجرى  
مسابقات الميدان والمضمار المنهجية ومعرفة تأثيره على مستوى األداء المهارى لتالميذ الحلقة الثانية 

( 60حيث أشتملت عينة البحث على عدد ) اسي، وأستخدم الباحث المنهج التجريبي،من التعليم األس
ومن أهم النتائج : يؤثر  ( تلميذا ،30)تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة قوام كل منهماتلميذا  

ى األداء مرجع الوحدة الدراسية لتعليم مسابقات الميدان والمضمار المنهجية تأثيرا  إيجابيا  على مستو 
 المهارى لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي.     

بناء مرجع وحدة تعليمية أستهدفت  دراسة( 1()2011إبراهيم حسن مجاهد )بينما أجرى  
باستخدام التمرينات الغرضية ومعرفة أثره علي تعلم مهارات الكرة الطائرة لتالميذ الصف السادس 

تم تقسيمهم  ( تلميذا ،40المنهج التجريبي ، وأشتملت عينة البحث علي عدد ) االبتدائي، وأستخدم الباحث
( تلميذا ، ومن أهم النتائج : فاعلية مرجع الوحدة 20)إلى مجموعتين تجريبية وضابطة قوام كل منهما

باستخدام التمرينات الغرضية فى تعلم المهارات األساسية في الكرة الطائرة لتالميذ الصف السادس 
 بتدائي.     اال

تأثير مرجع وحدة  علىأستهدفت التعرف  دراسةب (4()2011أسماء مطاوع مصطفي )وقامت  
 واستخدمتدراسية في تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسي، 

تجريبية وضابطة تين ( تلميذة وتم تقسيمهن إلى مجموع40الباحثة المنهج التجريبي على عينة قوامها )
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( تلميذة، ومن أهم النتائج : يؤثر مرجع الوحدة الدراسية تأثيرا  إيجابيا  على مستوى 20)قوام كل منهما
 أداء المهارات األساسية في الكرة الطائرة لدي تلميذات الصف األول اإلعدادي.    

عاب قوى منهجية تصميم وحدة أل استهدفت دراسةب (21()2012محمد صالح فالح )كما قام  
باستخدام الحاسب اآللي ومعرفة تأثيرها على مستوي األداء المهاري لدي تالميذ المدرسة الذكية 

( تلميذا  بالصف األول 40وبلغ حجم عينة البحث ) وأستخدم الباحث المنهج التجريبي، بمحافظة أسيوط،
( تلميذا ، ومن أهم النتائج : 20)اتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة قوام كل منهماإلعدادي، 

تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة فى مستوى األداء المهاري لمسابقات 
 ألعاب القوى.   

بناء مرجع وحدة تعليمية فى كرة  استهدفتدراسة  (9)(2013عصام محمود علي ) وأجرى  
الميذ الصف الرابع اإلبتدائى بمحافظة أسيوط، وأستخدم القدم وتأثيره على مستوى األداء المهارى لت

ومن أهم  ، ( تلميذا  بالصف الرابع االبتدائي30الباحث المنهج التجريبي ، وبلغ حجم عينة البحث )
مرجع الوحدة التعليمية المقترح له تأثير إيجابي في تحسين مستوى األداء المهارى في كرة القدم :  النتائج

 المراوغة(. –بالكرة  الجري  –استالم الكرة  –دم )ركل الكرة بالق

 إجراءات البحث :
 منهج البحث :

لمالءمته لطبيعة البحث الماثل متبعا  التصميم وذلك ،  التجريبيالمنهج  الباحث ستخدمأ  
 .والبعديالقبلى لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة باستخدام القياسين  التجريبي

 مجتمع البحث :
 اإلعدادية عرابيأحمد  مدرسةتمثل مجتمع البحث في تالميذ الصف األول اإلعدادى بي

 تلميذا .( 195) نلغ عددهابالو ، 2014/2015بالزقازيق فى العام الدراسى 
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 البحث:عينة 
 عرابيأحمد  مدرسةتم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من تالميذ الصف األول اإلعدادى ب 

 تلميذا ،( 54) ملغ عددهابالو ، 2014/2015قازيق فى الفصل األول من العام الدراسى بالز  اإلعدادية
( كعينة أساسية للبحث ، تم تقسيمهم %20.51( تلميذا  بنسبة مئوية قدرها )40حيث تم إختيار عدد )

( 14( تلميذا ، باإلضافة إلى عدد )20إلي مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منهما )
 تلميذا  للدراسة اإلستطالعية.

لها تأثير  يكون قد  التيأفراد عينة البحث فى المتغيرات  الباحث بالتأكد من إعتدالية توزيع قامو 
والقدرات البدنية الخاصة، ومستوى  الوزن( –الطول  –)السن  مثل معدالت النمو التجريبيعلى المتغير 

 .( يوضحان ذلك2(،)1والجدولين ) البحث، أداء المهارات األساسية فى كرة القدم قيد
 (1جدول )

 قيد البحث الخاصة والقدرات البدنية  معدالت النمو فىأفراد عينة البحث  إعتدالية توزيع
 54=  ن

 المتغيرات
  وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسيط
  معامل
 االلتواء

 0.91 12.20 0.66 12.40 السنة السن

 0.85 145.00 5.28 146.50 سم لالطو

 0.67 43.75 4.46 44.75 كجم الوزن 
 0.60 1.15 0.25 1.20 متر القدرة العضلية للرجلين

 0.73 3.90 0.91 4.12 متر القدرة العضلية للذراعين
 0.96 3.91 0.78 4.16 ثانية السرعة اإلنتقالية

 0.79 10.00 3.41 10.90 درجة التواف 

 0.44 9.58 0.89 9.71 ثانية الرشاقة
 0.96 4.50 1.97 5.13 سم مرونة الجذع والفخذ
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الوزن(  –الطول  – السن) النمو عدالت( أن جميع قيم معامالت اإللتواء لم1من جدول ) يتضح
 يشير( مما 3ما بين ) تنحصر( أى أنها 0.96:  0.44قد تراوحت ما بين )والقدرات البدنية الخاصة 

 فى هذه المتغيرات.  فراد عينة البحثأ إعتدالية توزيعإلى 
 (2جدول )

 المهارات األساسية فى كرة القدم قيد البحث مستوى أداء فىأفراد عينة البحث  إعتدالية توزيع
 54=  ن

 المت يرات
 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى 

 الوسيط
 معامل
 االلتواء

 0.77 21.25 2.81 21.97 ثانية الجرى بالكرة 

 0.87 11.70 3.26 12.65 متر ركل الكرة بوجه القدم الداخلى

 0.68 9.50 2.19 10.00 درجة دقة ركل الكرة بوجه القدم الداخلى 

 0.89 7.50 1.98 8.09 درجة السيطرة على الكرة

 0.48 3.70 1.24 3.90 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

لمستوى أداء المهارات األساسية فى كرة لتواء ( أن جميع قيم معامالت اإل2من جدول ) يتضح
إلى  يشير( مما 3ما بين ) تنحصر( أى أنها 0.89:  0.48قد تراوحت ما بين )القدم قيد البحث 

 فى هذه المتغيرات.  أفراد عينة البحث إعتدالية توزيع

 تكافؤ مجموعتى البحث :
المتغيرات التي تم إيجاد تجانس أفراد  تم إجراء التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في

مستوى أداء المهارات األساسية فى كرة  -القدرات البدنية الخاصة  -عينة البحث )معدالت النمو 
 ( يوضحان ذلك.4(،)3القدم(، وجدولى )
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 (3جدول )
 معدالت النمو  فىداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 البحث صة قيدوالقدرات البدنية الخا

 المت يرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 20ن =  

 المجموعة الضابطة 
 قيمة "ت" 20ن = 

 ع م ع م

 0.93 0.48 12.20 0.52 12.35 السنة السن

 0.32 4.71 146.50 4.93 146.00 سم الطول
 0.95 4.01 42.25 3.98 43.50 كجم الوزن 

 0.96 0.17 1.15 0.15 1.20 متر القدرة العضلية للرجلين
 0.38 0.78 3.80 0.86 3.90 متر القدرة العضلية للذراعين

 0.65 0.58 4.14 0.53 4.02 ثانية السرعة اإلنتقالية
 0.59 2.46 10.00 2.79 10.50 درجة التواف 
 0.47 0.44 9.86 0.48 9.79 ثانية الرشاقة

 0.94 1.81 4.50 1.73 5.00 سم مرونة الجذع والفخذ

 2.042=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوي  

بين المجموعتين  0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوي 3يتضح من جدول )
التجريبية والضابطة في السن والطول والوزن والقدرات البدنية الخاصة قيد البحث مما يشير إلى تكافؤ 

 أفراد المجموعتين فى هذه المتغيرات.
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 (4جدول )
 مستوى  فىوالضابطة  التجريبية اللة الفروق بين المجموعتيند

 قيد البحث القدمكرة  األساسية فىأداء المهارات 

 المت يرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 20ن = 

 المجموعة الضابطة
 قيمة "ت" 20ن = 

 ع م ع م

 0.11 2.29 22.19 2.37 22.11 ثانية الجرى بالكرة 

 0.26 2.86 12.25 3.11 12.50 متر ه القدم الداخلىركل الكرة بوج
 0.49 2.01 9.70 1.79 10.00 درجة دقة ركل الكرة بوجه القدم الداخلى 

 0.42 1.42 7.90 1.51 8.10 درجة السيطرة على الكرة
 0.57 0.91 3.70 0.94 3.87 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 2.042=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوي 

بين المجموعتين  0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوي 4يتضح من جدول )
التجريبية والضابطة في مستوى أداء المهارات األساسية فى كرة القدم قيد البحث مما يشير إلى تكافؤ 

 أفراد المجموعتين فى هذه المتغيرات.
 أدوات جمع البيانات :

قيد البحث ُبناءا  على ما  القدمفى كرة  األساسيةلخاصة والمهارات تم تحديد القدرات البدنية ا 
بينما تم تحديد اإلختبارات  (،27جاء فى محتوى المنهاج المدرسى لتالميذ الصف األول اإلعدادى )

البدنية والمهارية قيد البحث من خالل اإلطالع على المراجع العلمية المتخصصة فى اإلختبارات 
 ( فأسفر ذلك عما يلى:19(،)18(،)16(،)11(،)10) فى كرة القدم والمقاييس والقياس

 أواًل : األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 جهاز الرستامير لقياس الطول الكلى للجسم. -
 كجم(.1.5كرات طبية زنة ) -                        ميزان طبي معاير لقياس الوزن. -
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 ملعب وكرات قدم. -شريط قياس.           -ساعة إيقاف.                  -

 كرات تنس ملونة.                     -أقماع تدريب.                 -

 (1ملحق ): اإلختبارات البدنية قيد البحث:  ثانياً 
 لقياس القدرة العضلية للذراعين. اختبار رمى كرة طبية ألقصى مسافة.                 -1
 عريض من الثبات.                    لقياس القدرة العضلية للرجلين.اختبار الوثب ال -2
 متر من البدء المتحرك.           لقياس السرعة اإلنتقالية. (30)اختبار العدو  -3

 اختبار رمى الكرات على الحائط.                     لقياس التوافق. -4
 لقياس الرشاقة.     . Barrowإختبار الجرى الزجزاجى بطريقة بارو  -5
 (2ملحق )اإلختبارات المهارية قيد البحث: : ًا لثثا
 إختبار سرعة الجرى بالكرة بوجه القدم الداخلى والخارجى. -1

 إختبار ركل الكرة بوجه القدم الداخلى. -2
 اختبار دقة ركل الكرة بوجه القدم الداخلى. -3
 اختبار السيطرة على الكرة. -4
 رة بالرأس من الثبات.إختبار ضرب الك -5

 ت المستخدمة : االثبات( لإلختبار  –المعامالت العلمية )الصدق 
 معامل الصدق: -أ 

 ستخدم الباحث صدق التمايز،قيد البحث أإليجاد معامل صدق اإلختبارات البدنية والمهارية  
العينة األساسية  بالصف األول اإلعدادى من مجتمع البحث وخارج ا  ( تلميذ14وذلك على عينة قوامها )

سنة )مجموعة مميزة( فى الفترة من  (14)تحت  قدم( ناشئ كرة 14وعدد ) )مجموعة غير مميزة(،
ثم تم حساب داللة الفروق بين قياسات المجموعتين المميزة وغير  ،2/10/2014وحتى  28/9/2014

 ( يوضح ذلك.5وجدول ) ، المميزة
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 (5) جدول
 مميزةالميزة وغير المجموعتين المالفروق بين  داللة

 البحث قيداإلختبارات البدنية والمهارية فى 

 اإلختبارات
 وحدة
 القياس

 المجموعة المميزة

  14 = ن

 المجموعة غير المميزة

 ت قيمة 14 = ن

 ع م ع م

 *11.29 0.10 1.10 0.05 1.45 متر القدرة العضلية للرجلين

 *2.24 0.61 3.75 0.42 4.21 متر القدرة العضلية للذراعين

 *3.36 0.34 4.39 0.31 3.96 ثانية السرعة اإلنتقالية

 *2.71 2.17 9.86 1.84 12.00 درجة التواف 

 *9.01 0.39 9.89 0.33 8.61 ثانية الرشاقة
 *4.56 1.61 4.00 1.52 6.80 سم مرونة الجذع والفخذ

 *5.45 2.14 22.24 1.29 18.46 ثانية الجرى بالكرة 

 *8.83 2.03 12.20 2.37 19.85 متر القدم الداخلىركل الكرة بوجه 

 *22.87 1.95 9.64 2.84 31.50 درجة دقة ركل الكرة بوجه القدم الداخلى 

 *20.32 1.36 7.71 2.51 23.80 درجة السيطرة على الكرة

 *7.65 0.74 3.65 0.62 5.70 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 0.05* دال عند مستوى                 2.056=  0.05توى عند مس الجدولية"  ت"  قيمة     

المجموعتين المميزة بين  0.05إحصائيا  عند مستوى  دالة( وجود فروق 5من جدول ) يتضح
صدق  يشير إلىمما  المجموعة المميزةلصالح البدنية والمهارية قيد البحث ختبارات اإلفى  وغير المميزة

 .قيد البحث اإلختبارات
 مل الثبات:معا -ب 

 وذلك ثم إعادته مرة أخرى، اإلختبار إستخدام طريقة تطبيققام الباحث بمعامل الثبات  لحساب
 ثم إعادة التطبيق ،االستطالعيةعلى العينة البدنية والمهارية قيد البحث ختبارات اإلعن طريق تطبيق 
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وحتى  28/9/2014ترة من فى الفوذلك  ،( أيام3)قدره  زمنيبفاصل  )غير المميزة( على نفس العينة
 .يوضح ذلك (6جدول )و  ،والثانياألول  التطبيقينثم تم حساب االرتباط بين نتائج ، 1/10/2014

 (6) جدول
  قيد البحثالبدنية والمهارية إلختبارات ل الثبات معامل

 14=  ن 

 اإلختبارات
 وحدة
 القياس

 "ر" قيمة الثاني التطبي  األول التطبي 
 ع م ع م

 *0.791 0.13 1.20 0.10 1.10 متر رة العضلية للرجلينالقد

 *0.803 0.55 3.93 0.61 3.75 متر القدرة العضلية للذراعين

 *0.852 0.31 4.32 0.34 4.39 ثانية السرعة اإلنتقالية

 *0.774 2.21 10.00 2.17 9.86 درجة التواف 
 *0.846 0.34 9.81 0.39 9.89 ثانية الرشاقة

 *0.761 1.49 4.50 1.61 4.00 سم الفخذمرونة الجذع و 
 *0.859 2.01 22.19 2.14 22.24 ثانية بالكرة  الجري 

 *0.811 1.97 12.50 2.03 12.20 متر الداخليركل الكرة بوجه القدم 
 *0.803 1.66 9.80 1.95 9.64 درجة  الداخليدقة ركل الكرة بوجه القدم 

 *0.814 1.41 8.00 1.36 7.71 درجة السيطرة على الكرة
 *0.796 0.79 3.80 0.74 3.65 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 0.05* دال عند مستوى                             0.532=  0.05عند مستوى  الجدولية" ر"  قيمة     

بين التطبيقيين األول  0.05وجود إرتباط دال إحصائيا  عند مستوى  (6جدول )يتضح من 
 تبارات البدنية والمهارية قيد البحث مما يشير إلى ثبات االختبارات المستخدمة.لإلخ والثاني
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 القدم:مرجع الوحدة التعليمية المقترح فى كرة 
 :مرجع الوحدة التعليميةأهداف  أواًل:

القدم بعد إطالع الباحث على العديد من المراجع العلمية فى المناهج وطرق التدريس وكرة 
 ، والدراسات المرتبطة ببناء مرجع الوحدة التعليمية(25(،)24(،)23(،)18(،)13(،)7(،)5(،)2)
قام بتصميم مجموعة من اإلستبيانات الخاصة بتحديد محتوى مرجع الوحدة ( 21(،)20(،)9(،)4(،)1)

 التعليمية فى كرة القدم لتالميذ الصف األول اإلعدادى، وهى كما يلى:
على  ا( وتم عرضه3)ملحق القدملوحدة التعليمية فى كرة األهداف العامة لمرجع اان خاص بيإستب -

مجموعة من الخبراء فى التربية والتعليم )توجيه التربية الرياضية( والمناهج وطرق تدريس التربية 
 (، وقد أسفر ذلك عن تحديد األهداف التالية:4الرياضية وكرة القدم )ملحق 

 األهداف المعرفية : -أ 
 ى المهارات األساسية في كرة القدم.أن يتعرف التالميذ عل -
 أن يتعرف التالميذ على عوامل األمن والسالمة أثناء درس التربية الرياضية. -
 أن يتعرف التالميذ على بعض مواد قانون كرة القدم. -
 أن يتعرف التالميذ على بعض العادات الصحية السليمة. -

 األهداف الحركية / المهارية: -ب 
 ميذ المهارات األساسية في كرة القدم قيد البحث.أن يؤدي التال -
 أن يستطيع التالميذ الربط بين مهارات كرة القدم كالجرى ثم التصويب على المرمى. -
 أن يتسم أداء التالميذ باإلنسيابية للمهارات قيد البحث. -
 أن يستطيع التالميذ أداء التصويب من الثبات ومن الحركة بدقة. -

 جدانية:األهداف الو  -ج 
 أن يستمتع التالميذ بتنفيذ مهارات كرة القدم. -
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 تكوين اتجاهات إيجابية لدى التالميذ نحو ممارسة كرة القدم. -
 أن يكتسب التالميذ العمل الجماعى واإلنتماء إلي الجماعة.   -
 أن يكتسب التالميذ روح التنافس الشريف واللعب الجماعى. -

 :القدمجع الوحدة التعليمية فى كرة األسس العلمية لوضع مر  ثانيًا:
 ضرورة مراعاة خصائص المرحلة السنية وإشباع ميولهم نحو النشاط الحركي. -1

 مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ. -2
 التدرج فى تعليم المهارات وتقديم التدريبات من البسيط إلى المركب. -3
 طة التنفيذ.أن تتميز دروس مرجع الوحدة بسهولة الفهم وبسا -4
 أن يتميز مرجع الوحدة بالشمول والمرونة. -5
 التنوع فى أساليب التدريس واإلهتمام بعنصر التشويق. -6
 التنوع فى التمرينات المستخدمة فى مرجع الوحدة. -7
 أن يعمل مرجع الوحدة على إستثارة الدافعية لدى التالميذ. -8
 ية مناسبة.أن يستخدم مرجع الوحدة طرق وأساليب تقويم -9

 يوفر مرجع الوحدة عوامل األمن والسالمة أثناء التطبيق. -10

 الوحدة:محتوي مرجع  ثالثًا:
ان خاص بتحديد محتوى الدرس داخل مرجع الوحدة التعليمية يقام الباحث بتصميم إستب

ة( والمناهج ( وتم عرضها أيضا  على مجموعة الخبراء فى التربية والتعليم )توجيه التربية الرياضي5)ملحق
( وحدات 6وطرق تدريس التربية الرياضية وكرة القدم فجاءت النتائج أن أشتمل مرجع الوحدة على عدد )

وهى  ، تعليمية تحتوى كل وحدة على درسين حيث تم تعليم بعض المهارات األساسية فى كرة القدم
كرة بالرأس من الثبات( وتم ضرب ال –السيطرة على الكرة  – ركل الكرة بباطن القدم –بالكرة  الجري )

 مرجع الوحدة حيث أشتمل كل درس على األجزاء التالية: دروستعليم هذه المهارات من خالل 
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 دقائق (7)جزء اإلحماء واإلعداد البدنى العام. •
 ( دقيقة12جزء اإلعداد البدنى الخاص. ) •
 دقيقة( 23جزء النشاط التعليمى والتطبيقى )الجزء الرئيسى(. ) •
 دقائق (3) م.جزء الختا •

 أساليب التدريس المستخدمة فى المرجع:
ان خاص بتحديد أساليب التدريس المستخدمة داخل مرجع الوحدة التعليمية يتم تصميم إستب

( وتم عرضها أيضا  على مجموعة من الخبراء فى المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية وكرة 6)ملحق
 القدم فجاءت النتائج كما يلى:

 .الواجبات الحركيةأسلوب  -2                   التعلم باألوامر.             أسلوب -1
 التنافسى.أسلوب التعلم  -4                             أسلوب التعلم التعاونى.  -3

 أساليب التقويم المستخدمة فى المرجع:
 اإلختبارات البدنية قيد البحث. -
 اإلختبارات المهارية قيد البحث. -

 القياسات القبلية : 
 5/10/2014تم إجراء القياسات القبلية ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى الفترة من  

ومستوى  الخاصة،الوزن( والقدرات البدنية  –الطول  –النمو )السن  معدالتفى  8/10/2014وحتى 
 أداء المهارات األساسية فى كرة القدم قيد البحث.

 :القدمدة التعليمية فى كرة تطبي  مرجع الوح
( على أفراد المجموعة 7قام الباحث بتطبيق محتوى مرجع الوحدة التعليمية فى كرة القدم ملحق )

( يوضح 8التجريبية، بينما تم تطبيق الوحدات التعليمية التقليدية على المجموعة الضابطة، وملحق )
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، 4/12/2014وحتى  ،12/10/2014من  نموذج لوحدة تعليمية أسبوعية تقليدية، وذلك فى الفترة
 ( أسابيع متصلة، بواقع حصتين أسبوعيا .8ولمدة )

 القياسات البعدية :
تم إجراء القياسات البعدية ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى أداء المهارات  

، بنفس الترتيب 9/12/2014إلى  7/12/2014األساسية فى كرة القدم قيد البحث، وذلك فى الفترة من 
 واألسلوب الذى أجريت به القياسات القبلية.

 المعالجات اإلحصائية: 
 فى ضوء طبيعة أهداف وفروض البحث أستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

  اإلنحراف المعيارى. -                المتوسط الحسابى. -
  معامل اإللتواء.  -                 الوسيط. -
   إختبار "ت". -                      معامل اإلرتباط البسيط. -
                        نسب التحسن. -

 عرض ومناقشة النتائج :
 :   مناقشة نتائج الفرض األولو أواًل : عرض 

 (7) جدول
  للمجموعة التجريبية والبعديالقياسين القبلى الفروق بين  داللة

 البحث   دقيالمتغيرات المهارية فى 
 20ن = 

 المت يرات
 وحدة
 القياس

 القياس البعدى القياس القبلى
 ت قيمة

 ع م ع م

 *5.17 1.19 18.93 2.37 22.11 ثانية الجرى بالكرة 

 *8.24 1.87 19.25 3.11 12.50 متر ركل الكرة بوجه القدم الداخلى

 *25.91 2.31 28.80 1.79 10.00 درجة دقة ركل الكرة بوجه القدم الداخلى 
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 (7) جدولتابع 
  القياسين القبلى والبعدي للمجموعة التجريبيةالفروق بين  داللة

 البحث   قيدالمتغيرات المهارية فى 
 20ن = 

 المت يرات
 وحدة
 القياس

 القياس البعدى القياس القبلى
 ت قيمة

 ع م ع م

 *21.52 1.97 21.00 1.51 8.10 درجة السيطرة على الكرة

 *6.66 0.54 5.60 0.94 3.87 متر كرة بالرأس من الثباتضرب ال

 0.05مستوى * دال عند                                2.093=  0.05عند مستوى  الجدولية"  ت"  قيمة    
القياسين القبلى بين  0.05إحصائيا  عند مستوى  دالة( وجود فروق 7من جدول ) يتضح

  –ركل الكرة  –بالكرة  الجري مستوى أداء بعض المهارات األساسية )فى  للمجموعة التجريبية والبعدي
 .القياس البعدىلصالح ضرب الكرة بالرأس( فى كرة القدم  -السيطرة على الكرة 

  –ركل الكرة  –بالكرة  الجري المهارات األساسية ) التحسن فى مستوى أداء الباحثويرجع 
إلى محتوى مرجع كرة القدم لدى أفراد المجموعة التجريبية ضرب الكرة بالرأس( فى  -السيطرة على الكرة 

ألعاب  النموذجية تتضمنالتعليمية والذى أشتمل على مجموعة من الدروس  التعليمية لكرة القدم،الوحدة 
فى جزء اإلحماء واإلعداد البدنى العام والخاص، ومجموعة من متنوعة صغيرة وتمرينات شاملة و 
متدرجة، وأيضا  تدريبات تطبيقية وتدريبات  هارة قيد البحث وإرشاداتها الفنيةالخطوات التعليمية لكل م

إسترخائية وتهدئة فى جزء الختام، باإلضافة إلى مجموعة من أساليب التدريس المتنوعة )أسلوب التعلم 
فة أسلوب التعلم التنافسى( وطرق مختل –أسلوب التعلم التعاونى  –أسلوب الواجبات الحركية  –باألمر 

بفاعلية فى تنفيذ  ، األمر الذى أدى إلى مشاركة التالميذاء الدرسز تكامل أجللتقويم مما يشير إلى 
مما ساهم فى تحقيق األهداف العامة والخاصة بمرجع  األنشطة التعليمية المختلفة بدروس المرجع،

( أن 2000رجب أحمد )وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه فوزي طه و  ،القدم الوحدة التعليمية لكرة 
مرجع الوحدة التعليمية يقدم بعض الحلول للمشكالت التى تقابل المعلم عند تنفيذ الدرس سواء ما يخص 
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المنهاج المدرسى أو طريقة التدريس أو أسلوب التدريس أو ما يخص المتعلم نفسه من خالل تقديم 
ومرجع  وطريقة التقويم، التدريس، والمحتوى وأسلوب مجموعة من الدروس التعليمية محددة األهداف،

 ( 262:13الوحدة يمنع المعلم من اإلرتجال عند تنفيذ الوحدة.)
(، محمد 17( )2007محمد حسين كامل )كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من : 

(، أسماء مطاوع مصطفي 1()2011(، إبراهيم حسن مجاهد )20()2007صالح فالح )
على فاعلية  (9)(2013عصام محمود علي ) (،21()2012ح فالح )(، محمد صال4()2011)

 التعليمية للمقررات المختلفة فى تحسين مستوى المتعلم فى األنشطة الرياضية المختلفة.مرجع الوحدة 
(، آرثر 1997( )29) Cooper(، كوبر 1997()32)  Rattiganراتيجانويتفق كل من : 

Archer (1998()28 )تعليمية الموضوعة لحل بعض مشكالت المناهج الدراسية على أن البرامج ال
كما أنها تراعى إستخدام أساليب التدريس الغير  تؤدى إلى زيادة الحصائل التعليمية وتحقيق أهدافها،

مرجع نمطية أثناء تنفيذ الدرس باإلضافة إلى تقويم النتائج بإستمرار، وكل هذا تم مراعاته عند وضع 
 ترحة لكرة القدم.  التعليمية المقالوحدة 

ينص على:" توجد فروق دالة إحصائيا  بين  والذيللبحث  الفرض األولوبذلك يتحقق صحة 
)الجرى للمجموعة التجريبية فى مستوى أداء بعض المهارات األساسية  والبعديالقياسين القبلى  متوسطي

 ."القدم لصالح القياس البعدى فى كرةضرب الكرة بالرأس(  -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –بالكرة 
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 :  الثانيمناقشة نتائج الفرض و : عرض ثانياً 
 (8) جدول

 للمجموعة الضابطة والبعديالقياسين القبلى الفروق بين  داللة
 البحث قيدالمتغيرات المهارية فى 

 20ن = 

 المت يرات
 وحدة
 القياس

 القياس البعدى القياس القبلى
 ت قيمة

 ع م ع م

 *3.91 1.21 19.86 2.29 22.19 ثانية لكرة الجرى با

 *6.48 1.77 17.70 2.86 12.25 متر ركل الكرة بوجه القدم الداخلى

 *22.92 2.14 25.50 2.01 9.70 درجة دقة ركل الكرة بوجه القدم الداخلى 

 *19.14 1.66 18.80 1.42 7.90 درجة السيطرة على الكرة

 *4.82 0.48 5.00 0.91 3.70 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 0.05* دال عند مستوى                                 2.093=  0.05عند مستوى  الجدولية"  ت"  قيمة

القياسين القبلى بين  0.05إحصائيا  عند مستوى  دالة( وجود فروق 8من جدول ) يتضح
  –ركل الكرة  –)الجرى بالكرة  فى مستوى أداء بعض المهارات األساسية للمجموعة الضابطة والبعدي

 .القياس البعدىلصالح ضرب الكرة بالرأس( فى كرة القدم  -السيطرة على الكرة 
قيد  المهارية المتغيراتفى ذلك التحسن الذى طرأ على أفراد المجموعة الضابطة  الباحثويرجع 

اللفظى المبسط عن المهارات  البحث إلى إهتمام المعلم بعرض المهارات قيد البحث عمليا ، وتقديم الشرح
حتى يتمكن المتعلمين من تكوين تصور واضح عن األداء المهارى المطلوب،كما يقدم المعلم التوجيهات 

 والنصح كلما دعت الضرورة لذلك حتى يتمكن المتعلمين من إصالح األخطاء الفنية فور ظهورها.
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إبراهيم مفتي ، (15)(1994)وي عالحسن محمد وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من:  
أن درجة أداء الالعبين تتوقف على مقدرة المعلم على عرض النموذج العلمى  (24)(1998)حماد 

 والشرح اللفظى المبسط للمهارة من حيث صحة األوضاع لكل أجزاء الجسم أثناء أداء المهارة الحركية.   
توجد فروق دالة إحصائيا  بين :" للبحث والذى ينص على الثانىوبذلك يتحقق صحة الفرض 

متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى مستوى أداء بعض المهارات األساسية )الجرى 
 ضرب الكرة بالرأس( فى كرة القدم لصالح القياس البعدى". -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –بالكرة 
   :الثالثمناقشة نتائج الفرض و : عرض ثالثاً 

 (9) جدول
 للمجموعتين التجريبية يينالقياسين البعدالفروق بين  داللة

 البحث قيدالمتغيرات المهارية فى والضابطة 

 المت يرات
 وحدة
 القياس

المجموعة التجريبية    
 20ن = 

 المجموعة الضابطة  
 "ت "قيمة 20ن =   

 ع م ع م

 *2.39 1.21 19.86 1.19 18.93 ثانية الجرى بالكرة 

 *2.62 1.77 17.70 1.87 19.25 متر ركل الكرة بوجه القدم الداخلى

 *4.56 2.14 25.50 2.31 28.80 درجة دقة ركل الكرة بوجه القدم الداخلى 

 *3.72 1.66 18.80 1.97 21.00 درجة السيطرة على الكرة

 *3.61 0.48 5.00 0.54 5.60 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 0.05* دال عند مستوى                                2.042=  0.05عند مستوى  جدوليةال"  ت"  قيمة
القياسين البعديين بين  0.05إحصائيا  عند مستوى  دالة( وجود فروق 9من جدول ) يتضح

ركل الكرة  –بالكرة  الجري فى مستوى أداء بعض المهارات األساسية ) للمجموعتين التجريبية والضابطة
 .المجموعة التجريبيةلصالح ضرب الكرة بالرأس( فى كرة القدم  -سيطرة على الكرة ال  –
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تفوق أفراد المجموعة التجريبية على الضابطة فى مستوى أداء بعض المهارات  الباحثويرجع 
ضرب الكرة بالرأس( فى كرة القدم إلى  -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –األساسية )الجرى بالكرة 

التعليمية لكرة القدم من حيث تحديد األهداف بشكل علمى دقيق، ووضع محتوى مرجع الوحدة  شمولية
متكامل للدروس من حيث التمرينات البدنية المتنوعة، والخطوات التعليمية وشرح مراحل األداء الفني 

حلى والنهائى المناسب لقدرات وإستعدادات التالميذ، وأساليب التدريس المتنوعة والتقويم القبلى والمر 
األمر الذى أدى إلى تعلم وإكتساب المهارات األساسية فى كرة القدم،بينما أكتفت المجموعة الضابطة 
بتنفيذ الوحدات التعليمية التقليدية والتى تعتمد على الشرح اللفظى وأداء النموذج من قبل المعلم أى أن 

 دور المتعلم هنا متلقى فقط غير نشط.

محمد  (،17( )2007)محمد حسين كامل  من:مع نتائج دراسات كل وتتفق هذه النتيجة 
 (،4()2011)أسماء مطاوع مصطفي  (،1()2011) إبراهيم حسن مجاهد (،20()2007)صالح فالح 

مرجع الوحدة على فاعلية  (9)(2013)عصام محمود علي  (،20()2012) محمد صالح فالح
لمتعلم فى الرياضات الفردية والجماعية مقارنة بالطريقة التعليمية للمقررات التطبيقية فى تحسين مستوى ا

 المعتادة فى التدريس.

أن المحتوى هو مدخل المادة  (2005أمين الخولى وجمال الشافعى )وفى هذا الصدد يشير 
وهو من أهم العناصر لتصميم المنهاج، حيث أن إختيار الخبرات التعليمية واألنشطة يسهل  الدراسية،

الوجدانى(  –النفس حركى  –والتى ترتبط بمجاالت السلوك )المعرفى  المرغوبة، تحقيق الحصائل
 ( 382:5ويؤكدان أن مدى التعلم وتحصيل األهداف يعتمدان على اإلختيار الدقيق لمواد التعلم وخبراته.)
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 (10) جدول
 للمجموعتين التجريبيةالقياس البعدى عن القبلى  نسب تحسن

 البحث قيدالمهارية المتغيرات فى والضابطة 

 المت يرات
 20المجموعة الضابطة    ن =  20المجموعة التجريبية ن = 

 نسب التحسن  بعدى قبلي نسب التحسن  بعدى قبلي

 %11.73 19.86 22.19 %16.81 18.93 22.11 بالكرة  الجري 
 %44.49 17.70 12.25 %54.00 19.25 12.50 الداخليركل الكرة بوجه القدم 

 %162.89 25.50 9.70 %188.00 28.80 10.00  الداخليل الكرة بوجه القدم دقة رك
 %137.97 18.80 7.90 %159.26 21.00 8.10 السيطرة على الكرة

 %35.14 5.00 3.70 %44.70 5.60 3.87 ضرب الكرة بالرأس من الثبات

تجريبية ( وجود نسب تحسن للقياس البعدى عن القبلى للمجموعتين ال10يتضح من جدول )
والضابطة فى مستوى أداء بعض المهارات األساسية فى كرة القدم قيد البحث حيث تراوحت نسب 

(، فى حين تراوحت نسب التحسن %188.00:  %16.81التحسن للمجموعة التجريبية ما بين )
 (. %162.89:  %11.73للمجموعة الضابطة ما بين )

 حمد صالح وفتحي عبد المقصودوتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من: م
الوحدة ( أن 2004()31) Margritis(، مارجريت 1999()30) Davis(، ديفيذ 22()1995)

، بما تحتويه من أجزاء متكاملة ودروس نموذجية المرجعية تساعد المعلم على عدم التخبط واالرتجال
ر المعلم بالطمأنينة حيث مما يشعتعتمد على التدريس لمجموعات صغيرة وأساليب التدريس الحديثة،

 .  ة التعليميةيتضم مجموعة كثيرة من المقترحات عن تقدم العمل
وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث للبحث والذى ينص على :" توجد فروق دالة إحصائيا  بين 
متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى أداء بعض المهارات األساسية 

ضرب الكرة بالرأس( فى كرة القدم لصالح  -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –لجرى بالكرة )ا
 المجموعة التجريبية".
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 اإلستخالصات:
فى ضوء أهداف البحث وفروضه والمنهج المستخدم وفى حدود عينة البحث ومن خالل التحليل 

 اإلحصائى أمكن التوصل إلى اإلستخالصات التالية :

 الصف األول اإلعدادى. لتالميذ القدممرجع وحدة تعليمية فى كرة تم بناء  -1
بعض المهارات مستوى أداء تأثيرا  إيجابيا  على  القدميؤثر مرجع الوحدة التعليمية فى كرة  -2

فى كرة  (ضرب الكرة بالرأس -السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –الجرى بالكرة )األساسية 
 الصف األول اإلعدادى. تالميذوالمقررة على القدم 

فى األساسية   بعض المهارات مستوى أداء تأثيرا  إيجابيا  على التقليدية التعليمية  اتؤثر الوحدت -3
 الصف األول اإلعدادى. تالميذوالمقررة على  القدم قيد البحثكرة 

فى مستوى  توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة -4
 المجموعة التجريبية.لصالح  القدم قيد البحثفى كرة األساسية بعض المهارات أداء 

نسب تحسن القياس البعدى  تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة فى -5
حيث تراوحت  القدم قيد البحثفى كرة األساسية بعض المهارات مستوى أداء فى  عن القبلى

نسب تراوحت ، فى حين %(188.00% : 16.81ما بين )تحسن المجموعة التجريبية نسب 
 %(. 162.89% : 11.73ما بين )التحسن للمجموعة الضابطة 

 :  التوصيات
 ت يوصى الباحث بما يلى:اخالصإليه من إست توصلوما  ، إلى ما أشارت إليه النتائج إستنادا  

ية فى كرة القدم على تالميذ الصف األول اإلعدادى لما العمل على تطبيق مرجع الوحدة التعليم -1
السيطرة على الكرة   –ركل الكرة  –له من تأثير فعال فى تعلم المهارات األساسية )الجرى بالكرة 

 .ضرب الكرة بالرأس( فى كرة القدم -
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 فقا  لماتالميذ الصف األول اإلعدادى و على  صياغة األهداف التربوية ومحتويات المنهج المقرر -2
 من إمكانيات وأدوات. ؤسسات التعليميةالمب موجودهو 

مرجع الوحدة لتعليم المهارات  بناءللتعرف على كيفية  ى التربية الرياضيةدورات صقل لمعلم عقد -3
 المدارس اإلعدادية.لتالميذ الحركية 

والتطبيقية  يميةاألنشطة التعل - من حيث )األجزاء شاملة تربية رياضيةوضع دروس ب اإلهتمام -4
األدوات( لكل وحدات منهج التربية  - التقويم -أساليب التدريس  –البدنية المتنوعة التمرينات  -

 (.جمباز -ألعاب قوى  – طائرةكرة ال –كرة السلة   –كرة اليد ) لألنشطة التاليةالرياضية 
وأيضا  لتعليم المهارات إجراء دراسات مشابهة لطبيعة البحث الماثل على مراحل سنية مختلفة،  -5

 األساسية للرياضات الفردية والجماعية بالمنهاج المدرسى.
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